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KDO SLAVÍ JUBILEUM?
AKTUALITY Z OBECNÍHO ÚŘADU
•

Připomínáme spoluobčanům, že se opět přiblížila doba placení
poplatků za domovní odpad a naše pejsky. Pro rok 2007 činí
výše poplatků za domovní odpad 350,- Kč za trvale hlášenou
osobu a poplatek za psy pak 50,- Kč za jednoho psa, v případě
držby více psů se za každého dalšího platí 100,- Kč. Výzva
k placení za domovní odpad se samozřejmě týká i chatařů a
chalupářů.

•

Stále platí výzva majitelům hrobů. Přijďte prosím uzavřít
(prodloužit) „Smlouvu o nájmu hrobového místa“.

•

Vážení spoluobčané, obecní úřad zajistil pro zájemce o kontrolu
komínů po letošní zimě návštěvu kominíka, který by v předem
stanovené datum přijel do naší obce. V případě, že zájemců bude
do 10 osob, bude Vás stát kontrola komínů 150,- Kč plus
dopravné, v případě zájemců nad 10 osob se cena snižuje na
100,- Kč a doprava se neplatí. Pokud tedy i Vy máte zájem o tuto
službu (již je nás asi šest) nahlaste to prosím neprodleně,
nejpozději však do 10. února 2007 na Obecní úřad.

•

27.1. 2007 se měl uskutečnit 1. ročník Bílichovské šlápoty.
Vzhledem k dosavadní nepřízni počasí a zákazům vstupu do lesa
z důvodů nebezpečí byla však akce odvolána na neurčito. Ovšem
s bílichovským výšlapem počítáme a o pořádání akce vás
budeme včas informovat.

•

Již koncem ledna mnozí z vás obdrželi od obecního úřadu
dotazníky, ve kterých jste se mohli vyjádřit k některým
záležitostem naší obce a třeba tak pomoci ke zlepšení života
na Bílichově. Dotazník je přiložen také do tohoto čísla
Občasníku. Pokud jste tak již neučinili, prosíme o jeho vyplnění
a předání pí. Věře Martinovské nebo doručení na obecní úřad
a to nejpozději do 10. února 2007. Děkujeme všem, kteří
se dotazníkového šetření zúčastnili či zúčastní.

POZVÁNKY
•

Klub BIS ve spolupráci s obecním úřadem pořádá dne 17. února
od 14:00 „Setkání s Mistrem kuchařem“. Kulinařit nám bude
p. Ladislav Nodl a tématem je tentokrát studená kuchyně.
Zápisné činí 50,- Kč a je třeba se nahlásit a zaplatit
u pí. Bečvářové a to opět nejpozději do 10. února 2007.

•

24. února pořádá klub BIS – Vepřové hody.

•

10. března s námi oslavte MDŽ. Oslavu s hudbou, hrát bude
Duo Ježečci, pořádá BIS klub, ale všichni jste vítáni.

•

19. března se koná přednáška Velikonoční zvyky. Přednášet
bude PhDr. Jiřikovská (bývalá ředitelka slánského muzea).

•

A na závěr. Tradiční Velikonoční výstavka pořádaná
ve spolupráci s obecním úřadem se koná ve dnech 31. března a
1. dubna a to vždy od 13:00 do 17:00 na obecním úřadě.

Dne 7. února oslaví své
životní jubileum, krásných
šedesát let,
p. Jaroslav Kučera.
Přejeme do dalších let
hlavně pevné zdraví a stále více elánu a
svěžesti.

VÍTÁME NOVÉHO OBČÁNKA
Dne 17.12. 2006 se v brzkých ranních
hodinách narodil nový občánek Bílichova Petr Ježek (míry: 3,95kg, 52 cm).

Přejeme malému Petříkovi do života jen
to nejlepší!

BILICHOVSKÉ STRÁNĚ
nápěv jako „Lesovské stráně“

složil p. Jaroslav Kořán
Bilichovské stráně jsou nad vesničkou,
tam jsem chodívával se svou holčičkou,
když jsme tam chodili, byli jsme mladí
/líbali jsme se moc, měli se rádi/
Bilichovské lesy samé podhoubí,
tam jsem se svou milou chodil na houby,
houby jsem nenašli, byl tam palouček,
/tam jsme se mazlili, byl z toho klouček/
Bilichovský rybník je nad lučinou,
jezdí jsem dost lidí na dovolenou,
by neměli žízeň, něco pojedli,
/o to se staral Pepík Nejedlý/
Bilichovský kopec plný chatiček,
co se tu zpívalo trampských písniček,
už se tak nezpívá není tak živo,
/chataři jdou radši do vsi na pivo/
Bilichovská luka plná kytiček,
tady padlo spousta sladkých hubiček,
luka už tu nejsou, hřiště tady je,
/mužstvo tady fotbal stejně nehraje/
Pod Bilichovem je hřbitůvek malý,
tam se bilichovští jednou setkají,
kolik lidí tu spí, nikdo nepoví,
/sem mě pochovají k mýmu tátovi/.
Děkujeme a vzpomínáme…

Z HISTORIE OBCE – POMÍSTNÉ NÁZVY I.
K následujícímu textu je připojena na další straně mapa s označením
pomístních názvů pro lepší orientaci.
Jméno části obce:
HABEŠ. Jde o severovýchodní část obce (3 popisná čísla) vystavěná
v době poslední italsko-habešské války. Pro svoji stinnou, nevlídnou
a odlehlou polohu pojmenována kýmsi jako Habeš, což se plně vžilo.
SAMOTY. Severozápadně myslivna a hájovna SMRADOVNA, jež má jméno
od houby jelenky smrduté, která se v tomto údolí hojně vyskytovala
a dosud vyskytuje. Odtud i název celého revíru. do Samot patří
i ŠTĚPÁRNA, samota severovýchodně od Bílichova pojmenovaná
po rozsáhlých štěpnicích, které tu dříve byly. MALÝ BÍLICHOV tvoří
tři popisná čísla a lidově bývá označován NA PILE. Bývala tu pila na vodní
pohon, dnes zrušena. Asi před 70ti lety to býval mlýn Brejchy. BŘEZINA,
lidově V ZÁMKU. Pojmenování od bříz, jimž se tam zvlášť dobře dařilo,
dosud je tu pěkná alej mohutných bříz. Myslivna je postavena na místě
bývalého lovčího zámečku, který roku 1861 vyhořel po zapálení bleskem.
Společné pomístné názvy:
HUMNA. Pruhy zahrad táhnoucí se za jednotlivými domy na jižní straně
obce.
NA DRAHÁCH. Pozemky podél silnice vedoucí k Zichovci.
V ČERVENKÁCH. Pozemky směrem k Hořešovicům. Název od červené
hlíny.
U HÁJE. Pozemky po jižní straně k Hořešovicům. Leží v mírné stráni proti
hájům.
ČERNÁ ZEM. Pozemky táhnoucí se od Malého Bílichova na západ k lesu.
Jméno je od humusovité, černé země. Dřív tam stával les.
U SMEČENSKÝCH. Pozemky od myslivny Březiny podél lesa až k silnici
k Zichovci. Přiléhající les náležel dříve k panství smečenskému.
Ojedinělé pomístné názvy:
Od severu:
PUSTÁ LUKA. Část smradovského revíru podél potoka, rašeliniště, pro lesní
stromy půda neplodná.
CIKÁNSKÝ DOLÍK – pokračování pustých luk, oblíbené tábořiště cikánů.
POCHVÁLOV. Pole při východní straně myslivny Smradovny. Stávala tu ves
Pochválov. Leží již v okresu Lounském.

Únor je měsíc masopustu. Masopust
začíná 6.ledna svátkem Tří králů a vrcholí o
masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní
před svátky velikonočními. Tehdy chodí
obcemi nebo městy fašankový průvod
masek, který končí masopustní zábavou.
Posledním dnem tohoto období je Škaredá
neboli Popeleční středa, začátek půstu.
Počátky masopustu je třeba hledat
v předkřesťanském
kultu
zimního
slunovratu. Původně šlo o pohanské svátky
- antické slavnosti, tzv. saturnálie, což je
jeden
z
nejvýznamnějších
a nejradostnějších
svátků
římského
náboženství slavený na zimní slunovrat
k poctě Saturnově.
Pro rok 2007 připadá tzv. popeleční středa
na 21. února a od neděle 25.února začíná
první postní neděle. Postních nedělí
je celkem pět a ta poslední připadá letos
na 25. března. A pokud trochu
předběhneme, pak nezapomeňte, že hned
na 1. dubna je tzv. květná neděle –
předzvěst Velikonoc.

Lidové pranostiky a
pravidla podle stoletého
kalendáře z roku 1815
Únor
Když půlnoční větry ku konci tohoto měsíce
silně vějí, mají ourodný rok znamenati.
Když v únoru dobře nemrzne, tedy jest
k očekávání studené a neúrodné jaro.
Když na Hromnice (tj. 2.2.) pěkně jasno
jest, tedy zůstává jezevec v díře: nebo cítí,
že ještě zima následovati bude; když ale
jest bouřlivé, sněhem smíšené povětří, tedy
vylézá, a zimy více se neobává.
Březen

Od severozápadu:

Když březen mnoho větrů, duben ale déšť
přináší, tedy máme k očekávání velmi
pěkný máj.

ŽIDOVSKÁ PĚŠINA. Pěšina z hranic k Hříškovu. Chodívali tudy nejvíce židé
do synagogy na Hříškově.

Jak prší v březnu, tak také prší v měsíci
červnu.

HADOVÁ CESTA. vede ze Smradovny na hranice, vine se do vrchu jako had.

Suchý březen, mokrý duben a máj chladný,
přináší mnoho sena, též stodoly a sklepy
plní.

NA RADLICI. Na severozápadě ve smradovském revíru západně Pustých
luk. Návrší podobné radlici.
Od jihovýchodu:
HÁJE. Pruh lesa k Hořešovicům.
JANOVA. Kde protíná potok východně Malého Bílichova pěšinu k Lískému.
Prý tam stávala ves téhož jména.
Pokračování příště.

Když na den Pany Marie zvěstování
(tj. 25.3.) před východem slunce pěkně jest,
znamená ourodný rok a suché sena
kosení.
Zpracováno podle Zemědělského kalendáře 2007
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PĚSTUJEME RODODENDRONY
Pro úspěšné pěstování rododendronů je třeba splnit několik zásad, které napodobí
podmínky Himalájí, původního biotopu předchůdců našich rododendronů.
Velkolisté rododendrony vyžadují zpravidla zastíněnou polohu. Nejvhodnější je tzv.
přelétavý stín, ale pokud ho nemáme, je třeba vysadit rododendron tak, aby byl
pokud možno chráněn před poledním sluncem. Čím větší a tmavěji zelené
má rododendron listy, tím stinnější polohu by měl mít. Celodenní stín však také není
žádoucí, protože rostliny špatně vyzrávají, častěji namrzají a velmi málo kvetou.
Substrát pro rododendrony by měl být vzdušný, bohatý na humus s pH 4,5–5.
Výsadba do obyčejné zahradní zeminy proto přináší většinou zklamání.
Doporučovaný postup při výsadbě je proto následující: Vyhloubíme nepříliš hlubokou
jámu (asi na jeden záběr rýče) o šířce 0,5 m v průměru pro malé rododendrony (20 –
30 cm) a pro vzrostlejší či dospělé rostliny mírně větší než je stávající bal. Dno jámy zkypříme, aby byl zaručen odtok
přebytečné vody. Jámu vyplníme směsí vláknité rašeliny a mírného přídavku kvalitní kompostové země a prosetého písku.
Výživnou hodnotu rašeliny lze zlepšit mírným přídavkem listovky nebo borové hrabanky. Nevhodný může být zahradní substrát,
zejména pokud není na obalu jeho složení a hodnota pH.
Rostlinu vsadíme tak hluboko jako rostla ve školce. Ani ji „neutopíme“ ani ji nenecháme vyčnívat. A to ani v případě, že
později použijeme nastýlku. Nastýlka hrubě drcenou borovou kůrou (může být i smrková, ale nemá takovou trvanlivost) brání
zvýšenému odparu vody, zejména v letních měsících, kdy se voda pro nás stává dosti vzácnou.
K zálivce používáme zásadně vodu měkkou, tj. nejlépe dešťovou. Je-li kořenový bal zakoupené rostliny přeschlý, necháme bal
v nádobě s vodou důkladně nasáknout za občasného promíchání. Bal musí nápadně ztěžknout. Přeschlý rašelinový substrát
bývá nesmáčivý a i případná vydatná zálivka po něm bez užitku steče. Na podzim nesmíme zapomenout rododendrony
důkladně prolít!
Hnojení rododendronů provádíme na jaře některým z vícesložkových
hnojiv v mírné koncentraci (např. Cereritem). Z vodorozpustných hnojiv
se osvědčil „Kristalon“ pro rododendrony. Protože jsou rododendrony
velmi citlivé na zvýšenou koncentraci solí v substrátu, je třeba pečlivě
dodržovat předepsané koncentrace hnojiva doporučené výrobcem.
Pokud si nejsme správnou koncentrací jisti, hnojíme raději několikrát za
sezónu v menších dávkách. Poslední hnojení by mělo být provedeno
koncem června. V září je možné přihnojit hnojivem se zvýrazněným
obsahem draslíku pro urychlení vyzrávání letorostů. Méně mrazuvzdorné
rostliny přikryjeme na zimu chvojím či hustou stínící sítí.
Pokud se časem dostaví chabý růst, rostliny na jaře či na podzim prostě
přesadíme do mírně širší jámy. Pokud nechceme měnit stanoviště rododendronu, postačí, když jámu po obvodu rozšíříme a do
takto vzniklého prstence doplníme rašelinovou směs (viz. výše). V případě, že se nám nelíbí tvar rostliny, můžeme rododendron
upravit řezem, nejlépe po odkvětu rostliny.
Správně zasazené a vyživované rostliny zpravidla dobře prosperují a netrpí chorobami. Ty se obvykle dostaví, uděláme-li
nějakou chybu. Blednutí až žloutnutí listů bývá způsobeno příliš vysokým pH substrátu. No nastává, je-li použitá rašelina
nevhodná, nebo když je část rašeliny nahrazena okolní vápenitou zeminou. Častou chybou bývá přihrnutí rašelinového
substrátu vytěženou zahradní zeminou na povrch substrátu. Výjimečně je blednutí listů způsobeno nedostatkem dusíku
či dokonce vápníku (čistá rašelina obsahuje minimum živin, pokud vůbec).
Stává se, že správně ošetřená a zalévaná rostlina začne vadnout a to i v případě, že je substrát vlhký. Nejčastější příčinou
tohoto jevu bývá napadení houbovou chorobou zvanou fytoftora, která napadne kořenový krček rostliny a v důsledku toho je
přerušen transport tekutin do nadzemní části. Napadená rostlina v pokročilém stádiu choroby není již životaschopná a tudíž
nutné ji odstranit (spálit). Druhou příčinou může být uhnívání kořenů v důsledku dlouhodobého přemoření, například je-li
rostlina pěstována v plastovém kontejneru.
Další houbovitou chorobou jsou zduřelé listy u japonských azalek. Ty je nutné ihned odstranit a spálit. Při větším výskytu
choroby rostlinu postříkat přípravkem Dithane. Postřikem Dithane nebo Previkur ošetříme také na opadavých azalkách
nepravé padlí (šedivý povlak na listech) jakož i skvrny na listech houbového původu.

VELETRHY A VÝSTAVY
21. – 25. 3. 2007 se koná na Výstavišti
Lysá nad Labem ZEMĚDĚLEC 2007 26.
národní
výstava
zeleně,
mechanizace, pěstitelství, květin,
ekologie a zpracování výpěstků.
21. – 25. 3. 2007 se koná na Výstavišti
Lysá nad Labem JARO S KOŇMI – 8.
výstava koní a všeho co k nim patří.
4. – 8. 4. 2007 se koná na Výstavišti
Zahrada Čech, Litoměřice TRŽNICE
ZAHRADY ČECH – 22. výstava
zahradní mechanizace, potřeb, květin,
osiv, sadby, hnojiv atd.

PROTI ČEMU OČKOVAT KRÁLÍKY?
Každoročně by měli králíci podstoupit očkování proti moru králíků
a myxomatóze. Jedná se velmi nakažlivá a
neléčitelná onemocnění. Důležité je očkovat
zvířat zdravá, u mláďat dodržet minimální věk,
kdy je možné očkovat, vakcinaci včas opakovat
a očkovat za vhodných klimatických podmínek.
Králičí mor je virové onemocnění s vysokou
úmrtností a velmi rychlým průběhem. Uhynulé
zvíře mívá u nosu krev, pitvou je možné zjistit změny na plicích, pohrudnici a
slezině. K preventivní ochraně se používá inaktivovaná vakcína, která se
aplikuje podkožně do oblasti lopatek. Mláďata je možné očkovat poprvé obvykle
v deseti týdnech.

MÁTE RÁDI ŽVÝKAČKU?

Myxomatóza je také virová nemoc, která se projevuje zánětem spojivek,
zduřením očních víček s výtokem hnisu, otoky kořenů uší, nozder a okolí
pohlaví. Léčba neexistuje. Při slabším průběhu může králík i přežít preventivně
se očkuje živou vakcínou, obvykle speciální dvojjehlou do ucha. Očkujeme
od května do podzimu, neboť přenašečem je bodavý hmyz.

Už ve starověkém Řecku si lidé čistili
zuby a desinfikovali ústa žvýkáním
mastizové gumy – pryskyřice z kůry
keře Pistacia lentiscus. Indiáni
z oblasti Nové Anglie žvýkali pryskyřici
z jehličnatých stromů, smrku nebo
borovice. Na začátku 19. století britští
kolonizátoři tento indiánský zvyk
zpeněžili, když začali kostky borové
gumy prodávat.

Kromě očkování se také doporučuje preventivní přeléčení chovných zvířat
a následně i mláďat proti kokcidióze (nemoc způsobená parazity). Kokcidióza
se projevuje specificky zapáchajícím průjmem, výrazným hubnutím, zježenou
srstí a skřípání zuby. K léčbě i prevenci se používají sulfonamidové preparáty
v podobě prášku nebo roztoku, které jsou podávány v cyklu: tři dny aplikace,
tři dny pauza, tři dny aplikace. V třídenní pauze je nutné vyčistit a důkladně
vydesinfikovat kotec. Zdrojem nákazy pro ostatní králíky bývá často voda
a krmivo kontaminované trusem nemocných zvířat. Proto je vhodné umístit
krmítka nad podlahu a napájení řešit pomocí napáječek. Určitou prevencí
je občasné podávání vody okyselené např. jablečným octem.

Žvýkačky mají pozitivní vliv na zuby,
ale jen v tom případě, že neobsahují
cukr. Žvýkání omezuje vznik zubního
kamene, odstraňuje zbytky jídla ze
zubů, neutralizuje kyselé prostředí v
ústech a má protizánětlivé účinky.
Osvěžuje dech, podporuje tvorbu slin,
povzbuzuje soustředění a pozornost
třeba při řízení vozu, uvolňuje napětí
a nervozitu. Žvýkačky dokáží trochu
zmírnit kazivost. Proto byly dodávány
např. vojákům v obou světových
válkách a také dodnes na vojenské
základny a bitevní lodě.

(zdroj: Zemědělský kalendář 2007)

Ale žádná žvýkačka není zázračná
a tak v žádném případě nenahradí
pravidelné čištění zubů alespoň
dvakrát denně a pravidelné půlroční
preventivní návštěvy u zubního lékaře.
Je tedy určitě dobré mít žvýkačku stále
u sebe, ale je třeba nezapomínat
na „dobré vychování“ a na to, že
v některých případech se žvýkat vůbec
nehodí.
H.K (zdroj: Květy)

PÁR STŘÍPKŮ OD HALINY PAWLOWSKÉ:
•

To pěkné na bydlení v malém městě je, že pokud nevíte co děláte, tak
to zaručeně ví někdo jiný.

•

Nejlepší způsob, jak zapomenout na všechny trampoty, je vzít si malé boty.

•

Nejenže se mé myšlenky občas toulají. Někdy mě dokonce opustí úplně.

•

Někdy si myslím, že všemu rozumím, ale obvykle vzápětí přijdu k vědomí.

•

Ženy přes 50 nemají děti, protože by je někam odložily a pak zapomněly
kam.

•

Má přítelkyně omylem užívala prášky na nervy místo antikoncepce.
Má 14 dětí, ale nějak je jí to jedno.

•

Neuvěřitelné! Něco na chvilinku pověsíte do skříně a ono se to o dvě čísla
srazí.

•

Čím starší jste, tím je těžší zhubnout, jelikož za tu dobu jsou vaše tělo
a vaše sádlo dobrými kamarády.

•

Přestala jsem běhat pro zdraví, když se mi stehna o sebe třela tak,
že se mi zapalovaly kalhotky.

•

Potíž se ženami je, že se snadno nadchnou pro úplné NIC a pak se za něj
provdají.

RECEPTY K MASOPUSTU
Polévka s hovězím masem a klobásou
kousek hovězího na polévku, 1 pikantní klobásu, cibulku,
mrkev, jíšku, trochu másla, stroužek česneku, sůl, pepř,
polévkové koření
Hovězí maso vložíme do hrnce, zalijeme asi 1,5 l vody,
přivedeme k varu a vaříme, dokud maso nezměkne.
Připravený vývar odstavíme, maso vyjmeme a nakrájíme
na kousky. Cibulku nadrobno nakrájíme a zpěníme v hrnci
na rozehřátém másle. Přidáme nakrájené hovězí, na
kolečka nakrájenou klobásu a nadrobno nakrájenou mrkev.
Smažíme cca 10 minut. Zalijeme vývarem, přidáme
stroužek česneku, sůl, pepř (podle chuti polévkové koření
nebo Masox), přivedeme k varu, zahustíme trochou jíšky a
vaříme asi 10 minut. Polévku můžeme podávat s pečivem.
Vepřová pečeně se zelím
vepřové maso, máslo, 3 stroužky česneku, 1 lžíci sojové
omáčky, olej, sůl, drcený pepř, grilovaní koření, kysané zelí
Vepřové maso necháme vcelku a dobře ho omyjeme.
Do misky prolisujeme dva stroužky česneku, smícháme
s trochou oleje, sojovou omáčkou, solí a drceným pepřem.
Marinádou maso potřeme po všech stranách. Na pánvi
rozehřejeme kapku oleje a maso prudce osmažíme
ze všech stran tak, aby se zatáhlo a uvnitř zůstalo
šťavnaté. Rozehřejeme troubu na 250°C, vložíme pekáč
s oříškem másla a doprostřed umístíme maso. Okolo maso
rozprostřeme kysané zelí. Stáhneme teplotu a pečeme
přibližně 40 minut na 180°C (v otevřeném pekáči).
Nakonec ještě posypeme pečeni nahrubo nasekaným
česnekem a dopečeme dalších 20 minut. Během pečení
můžeme maso polévat šťávou, která se bude vypékat nebo
podle potřeby podlít trochou vody či vývaru. Vepřovou
pečeni podáváme nakrájenou na plátky s bramborovým
knedlíkem a zelím.

Masopustní koblihy
560 g polohrubé mouky, 70 g másla, 70g moučkového
cukru, 35 g kvasnic, 4 žloutky, 200 ml mléka, sůl, nepatrně
muškátu, 2 lžíce rumu; zavařenina na plnění, tuk na
smažení.
Zpracujeme vláčné těsto a dáme je vykynout.
Pak obvyklým způsobem vykrajujeme a plníme koblihy
a smažíme je.
Masopustní bochánek
225 g pšeničné mouky hladké, 250 g pšeničné mouky
polohrubé, 100 g kvásku (droždí), 2,5 lžíce soli, 1l vlažné
vody, 25 g kmínu
Nejprve smícháme mouku, vodu a sůl. V rukou
propracujeme až do těsta. Vytvarujeme bochánek a dáme
ho péct do rozpálené trouby.
Jestli je těsto upečené, poznáme, když na bochánek
zlehka zmáčkneme.
Křupavé loupáčky se šunkou
1 balíček listového těsta, 8-10 plátků šunky, 8-10 plátků
sýra, 250 g bylinkového tvarohu nebo sýra, rajče na
ozdobu
Vyválené těsto nakrájíme na čtverce, ty pak na
trojúhelníky, které potřeme vodou. Plátky šunky a sýra
nakrájíme na trojúhelníky o trochu menší než ty z listového
těsta a položíme na těsto. Stočíme od základny ke špičce a
rohlík lehce ohneme. Pečeme asi 20 minut. Můžeme
poprášit pálivou paprikou. Podáváme s bylinkovým
tvarohem nebo s krémovým sýrem a plátky rajčat.

PŘIPRAVUJEME!
Obecní úřad připravuje v rámci oslav založení obce výstavu
fotografií Bílichova. Součástí bude soutěž o nejhezčí amatérskou
fotografii a nejhezčí dětský obrázek s tématikou Bílichova.
Zúčastnit se může každý. Proto prosím proberte svá alba, vytáhněte
fotoaparáty a děti vybavte pořádnými pastelkami. O pořádání akce
budete včas informováni.

DOBROU CHUŤ!

LUŠTÍME „KLASIKU“
Po pátém roce společného života se jim rozbil televizor.
Rozsviť poroučí muž a vezme do ruky knihu.

HUMOR Z INTERNETU
Potkají se dva kamarádi: "Co jsi
takový potlučený?" "Manželka
na mne vyjela." "Ze vzteku?" "Ne,
z garáže."
Přiběhne
udýchaný
Pepíček
k benzínové pumpě s kanystrem
a suptí: "Deset litrů benzínu, ale
honem." "Co je, hoří snad?" Jo, hoří
naše škola, ale už to nějak
uhasíná."
Potkají se blondýnka s brunetou
a bruneta povídá: "Kam jdeš?"
"Na jahody."
"Blázníš?
Vždyť
je zima." "To nevadí, já mám svetr!"
Ředitel železnice dostal stížnost:
"V posledním vagonu se nedá jezdit,
hrozně to tam drncá a hází. Nedá se
tam vůbec sedět." Za několik dní
obdržel stěžovatel odpověď: "Vydal
jsem příkaz aby od nynějška
všechny vlakové soupravy jezdily
zásadně bez posledního vozu."
Víte proč tolik létali ruští kosmonauti
do vesmíru? Protože vozili
Gagarinovi důchod.
Přijde lord domů a ptá se milejdy:
"Milejdy kde jsou děti?" "V lednici
pane." "A nebude jim zima milejdy?"
"Né, zavřela jsem dveře."
U soudu se ptá soudce: "Takže,
milá paní, Vy jste na obalu namísto
PODÁVAT S LEDEM četla
PODÁVAT S JEDEM?

LUŠTĚTE S NÁMI SUDOKU

PŘÍŠTÍ ČÍSLO OBČASNÍKU
VYJDE 1. DUBNA
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